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Hyvät lähetystyön ystävät,  

 

Haluan toivottaa teille kaikille rauhallista joulua. 

”Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja 

Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he 

peljästyivät suuresti. 

Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä 

katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on 

tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä 

syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus,  

Herra, Daavidin kaupungissa.” Luuk. 2:9-11 

                                                                                                                             

                             Kuvan on ottanut isäni, Matti Seppälä, v.1984 Angolassa Lubangossa 

Kuluvaa vuotta on jäljellä enää kolmisen viikkoa. Saamme olla kiitollisia kaikista saamistamme lahjoista 

menneen vuoden aikana. Olemme etuoikeutettuja saadessamme nauttia ylenpalttisesta elämästä. 

Muistammeko kiittää kaikesta yltäkylläisyydestä? Kiitollinen olen kaiken muun lisäksi siitä, että omalta 

pieneltä osaltani saan yhdessä teidän kanssanne olla auttamassa heitä, joilla on vähemmän kuin meillä. 

 

Muutoksia työnkuvassa  

Työsopimukseni Suomen Lähetysseuran kanssa piti päättyä 30.9, mutta päivää ennen tuota päivää minua 

pyydettiin jatkamaan ensin lokakuun ja sittemmin joulukuun loppuun saakka. Lupauduin hoitamaan eteläisen 

Afrikan kehitysyhteistyöhankkeita (KYT-hankkeita) Angolan hankkeiden lisäksi. Pääsin sukeltamaan osittain 

uuteen maailmaan, vaikka monet asiat ovat yhteneväisiä kirkollisen työn hankkeiden kanssa, oli paljon 

uusiakin asioita. 4-vuotisen KYT-ohjelmakauden viimeinen vuosi on meneillään ja siihen liittyvät ylimääräiset 

tehtävät kuten evaluoinnit, joidenkin hankkeiden päättymiseen liittyvät prosessit, uusien hankkeiden 

suunnittelun loppuunsaattaminen ym. Onneksi sain apua kollegalta, jolla on vahva kokemus KYT-hanketyöstä. 

 

Joulukuun alusta alkaen sain luovuttaa eteläisen Afrikan KYT-hankkeet toiselle kollegalleni ja autan nyt 

osittain Tansanian KYT-hankkeiden raportoinnissa. On ilo nähdä, kuinka hienoa työtä tehdään eri puolilla 

Afrikkaa. Rukoillaan kaikille osapuolille kristinuskon vahvistumista ja niille, jotka eivät ole aikaisemmin 

kuulleet Jeesuksen sovitustyöstä uskonlahjaa. 

 

Minulla jatkuu työsuhde Suomen Lähetysseuran kanssa vielä ensi vuoden huhtikuun loppuun. Tulen tekemään 

niitä tehtäviä, joita esihenkilöni minulle osoittaa. Lähetystyö on ollut ja tulee pysymään sydämessäni ja 

rukouksissani, vaikka olen tehnyt työtäni näin etänä. Ihmiset, ystävät, ovat niitä, joita kaipaan ja olisi tärkeätä 

tavata kasvotusten. Mutta onneksi nykyajan tekniikalla pystymme kommunikoimaan toinen toistemme kanssa. 
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Ilmastokoulutus 

 

Saimme pari viikkoa sitten järjestää virtuaalisesti ilmastokoulutuksen Angolassa oleville työtovereillemme. 

Miia Barrow ja Ruusa Gawasa ovat vetäneet menestyksekkäästi ilmastokoulutuksia eri puolilla maailmaa 

Suomen Lähetysseuran yhteydessä työskenteleville työntekijöille ja muille asiasta kiinnostuneille. 

Ilmastonmuutoksesta aiheutuvat haasteet olivat monelle koulutukseen osallistujalle tuttuja ja he oppivat 

yhdistämään syys-seuraussuhteita.  

 

Kurssilaiset olivat aktiivisia ja kertoivat 

esimerkkejä omista kokemuksistaan. Martti 

Luther-koulun kummilapsista vastaava Justina 

Nghilime sanoi heti Kunenelle kotiin päästyään 

rakentavansa kummilasten kanssa puita 

säästävän puuhellan (kts. kuva). 

 

Lähes kaikki kummilapset asuvat syrjä- 

seuduilla ja pääasiallinen keittäminen heidän 

kodeissaan tapahtuu avotulella. 

(kuvat ovat koulutuksen PowerPoint-esityksestä) 

 

             
                 Muovijätteiden vaikutus meriin                                                 Lehmänlannasta auringossa kuivatettuja brikettejä      

Merien ja vesistöjen hälyttävä tilanne kosketti monia. Toivotaan, että roskien käsittely saisi kiinnostusta eri 

puolilla Angolaa. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat terveyteen liittyvät kysymykset nousivat myös esille ja huoli 

siitä, mitä valtio tulee tekemään kattavan jätehuollon järjestämiseksi. Hienointa on, kun työtoverimme 

sisäistävät koulutuksen asiasisällön ja vievät sitä eteenpäin omilla kotiseuduillaan.  

 

Yksi hyödyllinen tieto oli myös se, miten tehdä lehmänlannasta auringossa kuivatettuja brikettejä 

polttoaineeksi. Tietoa ja esimerkkejä tuli paljon. Jospa työtoverimme saisivat voimavaroja levittää saamaansa 

tietoa ja opastaa kanssaihmisiään omalta osaltaan taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. 
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On aika hiljaa kiittää 

”On aika hiljaa kiittää ja kättä puristaa Nyt meidät yhteen liittää vain muistojemme maa Jäi jälki 

sydämiimme Jälki unelmiin Teille laulamme nyt näkemiin 

 Turvallista matkaa me toivotamme näin On aika purjeet nostaa ylöspäin Turvallista matkaa 

 aalloilla elämän Kanssa hyvän ystävän 

Ei huomispäivän teitä voi kukaan aavistaa On joskus kyyneleitä ja joskus naurattaa On yksi joka pysyy 

kaiken ymmärtää Jeesus vierellemme aina jää 

 Turvallista matkaa me toivotamme näin On aika purjeet nostaa ylöspäin Turvallista matkaa 

 aalloilla elämän Kanssa hyvän ystävän.” 

Haluan kiittää Pekka Simojoen laulun sanoin kaikkia teitä rinnalla kulkijoita, jotka olette seuranneet 

matkantekoamme lähetystyöntekijöinä Angolassa. Näihin vuosiin on mahtunut monenlaista, mutta 

päällimmäisenä on kiitollisuus Jumalan huolenpidosta ja esirukoilijoista. Olemme itseasiassa tehneet yhdessä 

teidän kanssanne tätä matkaa ja nyt se on päättymässä. Herra on meitä varjellut ja johdattanut joskus syvienkin 

vesien kautta. Suurena ilonaiheena ovat lapsenlapsemme, joista ensimmäinen syntyi Skotlannissa tämän 

vuoden heinäkuussa Suville ja Matthewlle ja toinen marraskuussa Sinille ja Peterille Kanadassa. Molemmat 

ovat tyttöjä. Marko ja Kirsi asustelevat Helsingissä ja 9-vuotias Rami on kolmannella luokalla. Raunolla riittää 

töitä ja sopeutumisemme Suomeen on sujunut hyvin. 

       Hyvää joulun odotusta ja siunattua Uutta Vuotta 2022 tv. Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomela 
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Rukousaiheet 
• Angolan Luterilaisen 

kirkon piispat Ndawanapo 
ja Barros 

• kirkon itsekannattavuus 

• katulapset Angolassa 

• koulunkäynnin 
mahdollistaminen kaikille  
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